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. ls dos actesinaugurals de la Geltrú Mil.lenária estanemmar

popular i tradicional catalana, tot tenint unes coordenades

Primerament, podríem dir que tant la trobada d'estaferms,arm

~"'-~rups de foc, estansota la simbologia del número quatre. El S

Mil.lenaria comprará amb la presenciadels Estaferrrisde Besalú; representa

Estaferms de Sant Vicenc dels Horts, representant la 'de Barcelona; elsAr

representant Tarragona, i elsJueus d'Esterri d'Aneu, la de Lleida ...

El Bateig de Foc dels Quatre Elements (Terra, Aire, Foc i Aigua) j
número quatre, pero també seran quatre els Balls de Diables i quatre les

Castell de la Geltrú. Precisarnent, també són quatre lesplacesdesd'on son"

quatre els carrers per on els balls entraran a la placa de Font i Cuma, tot

vents cardinals. .

Tot plegar porta una carregasimbólica que enllaca amb les creences

les religions pagana i cristiana, els ambits cosmics i astronórnics i les for

centralserien elsQuarre Elements, elsquals esrelacionen amb elsquarre p

quatre parts del dia, amb el tetramoif(símbol dels quatre evangelistes),a .

amb les quatre edarsde la vida i amb les quatre estacions anyals:

-Lcst, ÍÍevanr, rnatí, aire, lleó, lluna creixent, infantesa, primavera.

-El sud, migjorn, migdia, foc,aliga, lluna plena, joventut, estiu.

-Loest, ponent, tarda, aigua, home, lluna minvant, maduresa, tardo

-El nord, tramuntana, nit, terra;bou, lluna nova, vellesa,hivern.
,

r-lE 1Seguici Inaugural s'ha ideat com un acteplenament solemnial
. sermana del diumenge de Rams, aproximant l'acte al període d

~ . arrnats, estaferms i jueus participen activament en les processo

Precisament, la tria d'aquests grups s'ha realitzat sota 1

denominacions i vestuaris que s'escapen de la idea

dels classicsgrups de manaies o armats que segueixen

la línia propia de la indumentaria delssoldats romans.

Cal ressalrar que, tant els Armats del Pla de Santa

Maria com elsJueus d'Esterri d'Áneu i els Estaferms

de Besalú, calcen espardenyesde vetes.

Aquest Seguici Inaugural vol rememorar la gran

tradició processíonal del període de Setmana Santa

que havi a ringllt Vilaríova i la Geltrú. Més

concretarnent, podriem recordar els Manaies de la

Gelrrú, els quals esrecuperaren el 1940a carrec de la

Joventut a'Acció Católica deSanta!M~ria de la Geltrú,



sota el disseny artístic d'Enric C. Ricart. Pero els
rituals processionals de gran magnitud de la
Setmana Santa vilanovina i geltrunenca es
perderen cap el 1973.

El Seguici Inaugural s'escau, precisament, el
dia 20 de rnarc,una datamolt propera a l'arribada
astronornica del bon temps, l'equinocci de pri-
mavera.

de Foc dels Quatre Elements, cal dir que sera~ quatre personatges que

d'acompanyar i guiar cadascunade lesquatre bestiesque, tradicionalment,

mb de Foc de la Gelerú. 'Lorigen de tals personatges potser s'inspira en

ablots que acompanyaven la Mulassa de Vilanova, quan aquesta era una

a ígnia que participava a les processonsdel Corpus i de Sant Antoni Abat.

ta que es coneix sobre uns diables a la nostra ciutat apareix el 1710. En

rebrien el nom de diablots, pero en d'altres notacions apareix també la

Mulassa de Vilanova deixa de llancar foc potser a la meitat de la segona

ir d'aquest canvi, segurament, els quatre diablots desapareguerendel seu

pas a les besties participants al Tomb de Foc de la Geltrú ve inspirada,

figures o personatgesfestius: el Diablot en elsBalls de Gitanes del Valles, el

enou; la figura de l'Esparriot o Esquellotaire, personatge grotescque anima

Pollo de Moia, una mena d'esparriot opersonatge estrafolari que, brandant

palla, obre pas i empaita a la gent; o el Cap de Llúpia de Vic, el Cap de

rruga de Figueres,que són tots tres cap-grossosque obren pasals gegants.

els Quatre Elements s'inspirarien en certs grups de diables del nostre país

cas del Ball de Diables del Morell, dels Diables de Santa Margarida de

esdel barri de Santa Caterina d'Igualada, de les tres especiesde diable del

lens i diables del Salede Maces de la Patum de Berga.

lespadrins dels Quatre Elements són, la majoria, de la zona geográfica del

va tria s'ha tingut en compte la originalitat i qualitat artística i slmbolica

e i l' estructura i dinámica més o menys propies dels tradicionals Balls de

a i de Barcelona acompanyaran els dos Dracs de la Geltrú, pero no éspas

s víbries, já que han estat criades pel Drac de la Geltrú, el qual, tenint ja

r companyes infernals femenines per a que li alegrin un vesprede primave-

G.A.B.I.C.P. (Grup d'Amics del Bestiari i la Cultura Popular)

de la Fantasia Popular Catalana. Barcelona,Barcanova,1998.
iquatre diablots, elsprecedents delDrac de vilanoua (1). L'Hora del Garraf.6 de marc

a i quatre diablots, elsprecedents delDrac de vilanoua a m. L'Hora del Garraf. 13de
I



LA
,

ELTRU

LA SIMBOLOCjIA DE LA FESTA
Sota la simbologia del número quatre. el seguici inaugural cornptaráamb la presenciadeis Estafermsde Sant

Víeenc-dels-Horts-íllercelona). -delsArmats-del-Pla-de ScITrtaMaria-ffc¡mrgona);-dds-EstafemrsdeBesalú (qirona) ¡--deIsJaeus-
d'Esterri d'Aneu (Lleída).

La tria d'aquestsgrups s'ha realitzat sota la dírectriu de mostrar unes denominacions i vestuaris que s'escapen
de la idea deis clássicsgrupsde manaies o armats que segueixenla Iínia de la indumentaria propia deis soldatsromans.

El Seguici Inaugural sescau el dissabteanterior al capde setmanadel diumenge de Rarns,amb la intenció d'a-
proxírnar l'acteal períodede SetmanaSanta i a l' equínoccíde primavera.

Al mateix ternps. també es vol rememorar la gran tradicíó processionalde Setmana Santa que havia tingut
Vilanova i la C:¡eltrúi. més concretament.recordantels desaparegutsManaies de la C:¡eltrú.

C¡ABICP rc¡rup d'amícs del bestiari i la cultura popular)

dissabte20 de marc de 1999

18.30 hores:alineació i sortída del seguícídesdel c. de la Torre.

ordre: dos estendardsmedievals amb els escutsde Catalunya i de la Oeltrú, Estafermsde SantVicenc deis Horts.
Armats del Pla de SantaMaría, Estafermsde Besalúi lueus d'Esterri dAneu.

recorregut.pl. de l'Assurnpció, c. del Castell. c. de Bonaire, pl. deIs Lledoners, Pujada del Cinto,
c. de SantaEulália, pl. deis Cotxes, c. deis Caputxins. pl. de les Cols. c. de Sant Gregori. pl. de les Neus,

rbla. Principal, ay. de FrancescMaciá i pl. de la Vila.

-------- ,--~---------1

ea, Entre els segles XVI-XVII, el baró de
Cervelló i de Sant Vícenc sencarregá de l' or-
dre públic i lluíment de la Setmana Santa,

enviant-hi una gent armada i vestida elegantment. ja que la gran
afluencia de públic a la Processóhavia fet necessáriala presencia
d'aquestaguardia, a la qual es coneix tradícíonalment amb el
nom d'Estaferms.El pas deis anys va diluir aquella guardia que
obria la Processó.pero fou recuperada el 1964 pel Cos de
Portantsdel Sant Crist, ea, Els Estafermstenen la forma de ves-
tir de la gent armada del segleXVI. Armats amb lambardes i
format per 9 components(deisqualsdestaquenel tocatimbal i el
que porta l' estandard),encapcalala Processódel Silenci de Sant
Vícenc deis Horts.



ea., L indumentaria i e! fet d'utilitzar masca-
resfan d'aquestsarmatsun deIsgrupsamb més
personalitatae! CampaeTarragona. Ño sesap- -

en quin moment s'introduiren els soldats romans a la Setmana
Santalocal, pero e! 1834 ja constaque encapcalavenla Processó
del Dijous Sant.ea., La indumentaria, refetae! 1939, reprodueix
l'anterior de! 1936, que s'havia destruí]. Els casees feren amb
paperencolat a partir de motlles de guix de tres casesque hom
salvade la crema.Lesmáscaresde planxa de Zenc esferenentre
e! 1949 i e!1951 perque.tal comsucedaabansde!1936, caliaque

~+-r-"'~""""--T-'-"T"""""--~ e!sArmats anessincobertsde cara.Lesespardenyesde vetesaca-
ben de donar l'estil populara la indumentaria. La colla la integren
12 llancers,l'abanderar.4 timbalersi un bombo.Tambétenen una
forma d'evolucionarpropia,anomenada"e! pasendavant"i "e!pas
entere".Actualment elsArrnats surtene!Diumenge de Ramsa la "tIA
tarda i e! DivendresSantal matí i al vespre. ~

'j

ea., Segons l' escriptor gironí Joaquim Pla i
Dalmau, i malgrat la bona tascad'investigació
de Iosep M. de Sola-Morales. no es troben

notícies sobre e!s Estafermsde Besalú. Lúnica referencia que
podria explicarel seuorigen deriva de lesdefinicions de la parau-
la "Estaferm"que donen els diccionaris catalans:"Estaferm"era
un ninot gíratori. clavat aterra, amb elsbracosestesosen creu i
queportava en una má un escuti en l'altra una cadenaamb una
bola de ferro. Aquest enginy servia per a les proves d'entrena-
ment dels cavallersmedievals. "Estaferm"també podria derivar
de! llatí popular staferrno.ésa dir, estarferm. fort i ben plantat.
ea., La indumentaria i els atributs dels Estaferms de Besalú
(camisa, faixa, espardenyes.llanca i caseamb visera abatible i
crinera de coloraines)podrien fer pensaren una tropa de pagesia
medieval que, en moments determinats, agafava les armes per
custodiar e! seu senyor,per fer de guardia d'hon~r de la Verge
dels Dolors, la Confraria de la qual data de! 1699, e! grup
d'Estaferms(format per 16 soldats,e! eapita, l'abanderat, 6 tirn-
bals, 3 bombos i 9 flautes) desfila a la Processódels Dolors de
Besalú.
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ea.. Segons l' escriptor gironí Joaquim Pla i
Dalmau, i malgrat la bona tascad'investigacíó

de Josep M. de Sola-Morales, no es troben
notícies sobre els Estafermsde Besalú. Lúnica referencia que
podria explicarel seuorigen deriva de lesdefinicions de la parau-
la "Estaferm"que donen els diccionarís catalans:"Estaferm"era
un ninot giratori. c1avataterra, amb els bracosestesosen creu i
que portava en una má un escuti en l' altra una cadenaamb una
bola de ferro. Aquest enginy servia per a les proves d'entrena-
ment deis cavallersmedievals. "Estaferrn"també podria derivar
del lIatí popular stafermo, ésa dit estarferm, fort i ben plantat.
ea.. La indumentaria i els atributs deis Estaferms de Besalú
(camisa, faíxa, espardenyes.llanca i caseamb visera abatible i
crinera de coloraines)podrien fer pensaren una tropa de pagesia
medieval que, en moments deterrnínats,agafava les armes per
custodiar el seu senyor, per fer de guardia d'honor de la Verge
deis Dolors. la Confraria de la qual data del 1699, el grup
d'Estaferms(format per 16 soldats,el capitá. l' abanderat.6 tirn-
bals, 3 bombos i 9 flautes) desfila a la Processódeis Dolors de
Besalú.

ea..La SetmanaSantad'Esterri d'Aneu radica
en les processonsdel Divendres Sant: la del
matí i la del SantEnterramental vespre.la qual

és custodiadai dirigida pels Iueus,aquestaprocessófou recupe-
rada de l' oblit fa sis anys. ea.. La indumentaria deis Iueusés la
següent:camisablanca amagadasota l'armilla que imita la cui-
rassaromana, els pantalons són bombatxos que acaben,més o
menys. a l'altura deisgenolis, d'on surten unesmitges blanques.
unes faldilles de tela vistosa recobreixenels pantalons. a la cin-
tura hí ha lIigat un mocador de cap i. a les espatlles,hi duen un
llencenornenat "valona". el calcat és l' espardenyade vetes; el
case,amb viseraabatible estacoronatperuna crestaambplomall
i cintes de colors. ea.. El grup de Iueusd'Esterri esta format per
uns 20 a 25 components:llancers.el capitáamb la bandera, tres
o quatre tabals.una trompeta i la samaritana.
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